
Általános Szerződési Feltételek 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a COVID-19 vírus okozta védelmi intézkedések okán, valamint a 

jelenleg hatályos 194/2021. (IV. 26.) kormányrendelet rendelkezéseire a Szabad Tér Színház 

Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosultak:  

 

I. A látogatókra vonatkozó szabályok  

1. A jegy megvásárlásával a látogató, az intézmény; továbbiakban Színház (1122 

Budapest, Városmajor 6835/17) területére történő belépéssel a SZABAD TÉR 

SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeit tudomásul veszi és elfogadja.  

2. A rendezvény szervezője műszaki, technikai, természeti, stb. akadályok, illetve 

szélsőségesen rossz idő esetén, legkésőbb a meghirdetett kezdési időpontot követően 

legfeljebb egy órát várhat az előadás megtartását illető döntésével. 

Amennyiben az előadás a fenti okok miatt nem kezdődik el, úgy az előadást elmaradtnak 

vagy elhalasztottnak kell tekinteni. Amennyiben két vagy több felvonásos a darab, akkor 

a második felvonás megkezdését követően félbeszakadt előadás megtartottnak 

tekintendő. 

Továbbá koncert vagy más szünet nélkül zajló rendezvény, előadás esetén a produkció 

legalább 50%-ának megtartásával a produkció megtartottnak tekintendő. Az esetlegesen 

megszakított előadás folytatásáról a helyszínen nyújt a szervező tájékoztatást. 

3. Az előadás elmaradása esetén a jegyek a www.varosmajoriszinpad.hu oldalon, az 

előadást követő 30 napon belül, vagy a közzétett Közleményben foglaltak szerint 

visszaválthatóak.  

4. Jegyet kizárólag műsorváltozás esetén cserélünk és váltunk vissza. Műsorváltozásnak 

tekintendő, ha a jegyvásárlást követően a meghirdetett előadás kezdési időpontja 2 órát 

meghaladóan módosul, illetve amennyiben a meghirdetett előadásnapon más produkció 

kerül bemutatásra. 

5. A SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. a műsor- és szereplőváltoztatás jogát 

fenntartja. 

6. A jegy ára 27% ÁFÁ-t tartalmaz.  

7. A Színház web oldalán történő jegyvásárlásnak a jegyáron felül többletköltsége nincs. 

Jegyértékesítő partnerek a jegyvásárlók felé -a jegy árán felül - kényelmi díjat 

számolhatnak fel. Esetleges műsorváltozás esetén a visszaváltáskor a kényelmi díj 

összegét Vevő nem kapja vissza. 

8. A Színház nézőterein általános szabály szerint helyre szóló jeggyel történik az ültetés. 

A Színház ezen általános rendelkezéstől eltérhet egyes produkciók rendezői 

indokoltsága esetében, illetve ha a hatályos jogszabályi előírások korlátozzák az ültetési 

szabadságot. Ezen esetekben az ültetés rendjéről a látogatók a 

www.varosmajoriszinpad.hu honlapon tájékozódhatnak. 

 

http://www.varosmajoriszinpad.hu/


II. A Színház területén érvényes magatartási és viselkedési szabályok 

1. A Színház területére kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, csak az arra 

feljogosított személyek jogosultak belépni.  

2. Belépéskor minden színházlátogató köteles alávetni magát a beléptetési folyamatnak.  

3. A SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. kamerarendszert üzemeltet, mely során a 

Kamera Szabályzat rendelkezései szerint jogosult minden belépő személyről kép- és 

hangfelvételt rögzíteni és azt az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme 

érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén 

részükre átadni. A rögzített kép- és hangfelvétel felhasználására és megőrzésére az 

Adatvédelmi Szabályzat szerint legfeljebb 72 óra időtartam áll rendelkezésre. 

4. A Színház területén 12 év alatti gyermekek csak szülői, vagy nagykorú kísérő 

felügyelete mellett tartózkodhatnak.  

5. A Színház területére ütő-, szúró-, vágóeszközt, fegyvert, továbbá gyúlékony és 

robbanásveszélyes anyagot vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat 

bevinni szigorúan TILOS! A biztonsági szolgálat a rendezvényre belépő személyt a testi 

sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében csomagja 

tartalmának bemutatására felszólíthatja, rajta és csomagján fémtárgyak kimutatására 

alkalmas eszközt alkalmazhat, ennek visszautasítása esetén a rendezvényen való 

részvételét megtilthatja. 

6. A Színház területére TILOS behozni kutyát, házi-, dísz-, vagy hobbiállatot, illetve 

vadállatot (ez alól kivételt képeznek az igazolt vakvezető kutyák és betegsegítő, 

valamint terápiás állatok). Ettől az szabálytól csak előzetes ügyvezető igazgatói 

engedéllyel lehetséges eltérni, mely esetben írásbeli igazolás kerül kiállításra.  

7. Alkoholos, kábítószeres vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt álló, valamint 

nem kulturált öltözékben megjelenő személy a Színházat nem látogathatja, onnan 

kiutasítható. A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát 

veszélyeztető személyeket a biztonsági szolgálat, illetve a nézőtéri ügyelő jogosult 

kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra 

felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, jogosult a 

rendezvényről kivezetni. 

8. A próbák, előadások megtartását TILOS akadályozni vagy bármilyen módon 

megzavarni, ezért az előadások során a mobiltelefonok használata nem megengedett.  

9. A Színházba látogatók a nézőtéri felügyelők, hostessek utasításait kötelesek betartani, 

továbbá a biztonsági szolgálat és a nézőtéri felügyelő jogosult ellenőrizni a fenti 

szabályok betartását.  

10. A Színház területén okozott bármilyen károkozás teljes kártérítési kötelezettséget von 

maga után a Ptk. szabályai szerint.  

III.  A Színház területén érvényes kép- és hangfelvétel készítési és felhasználási szabályok 

1. A SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft fenntartja a jogot, hogy az előadásokról kép 

és hangfelvételt készítsen, továbbá felhívja a nézők figyelmét, hogy a felvétel során 

alkalmazott technikai eszközök a színpadra való rálátást zavarhatják. A bemutatott 

előadások, próbák teljes terjedelme szerzői jogvédelem alá esik, így bármilyen célú és 

formájú felhasználásuk felhasználási engedélyhez kötött, melyet minden előadásra, 

minden alkalommal külön kell megkérni a terjedelem megjelölésével. Felhasználási 



engedély nélkül az előadásokról, próbákról kép-, hangfelvételt, valamint videót 

készíteni szigorúan TILOS.  

2. A tömegrendezvények résztvevőinek rögzítéséhez és a felvétel nyilvánosságra 

hozatalához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. Fentiekre figyelemmel 

Társaságunk fenntartja a jogot a SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft által 

szervezett helyszíneken zajló események rögzítéséhez, - ahol nem az egyes ember 

képmásának a felvétele a cél, hanem a tömeg bemutatása - és az így rögzített anyag 

nyilvánosságra hozatala. A vonatkozó részletes szabályozást a Színház weboldalán 

közzétett adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.  

3. A Szerzői jogról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a www. 

varosmajoriszinpad.hu oldalon megjelentetett írott, képes, audio és audiovizuális 

anyagok (továbbiakban Mű) szerzői jogvédelem alatt állnak. Erre való tekintettel azok 

nyilvános felhasználásához a szerző engedélye és nevének feltüntetése szükséges, mely 

a Színháztól kérhető el.  

IV. Jegyvásárlással kapcsolatos rendelkezések 

1. A Színház valamint az InterTicket Kft. (továbbiakban Eladó) által üzemeltett webáruház 

a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. előadásaira is kínál belépőjegyeket. 

Akár a Színház, akár az InterTicket Kft. honlapján keresztül történő belépőjegy 

megvásárlása esetén a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés 

jön létre Eladó és a jegy/bérlet/utalvány, stb. értékét kiegyenlítő magánszemély vagy 

cég (továbbiakban Vevő) között. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét 

követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával 

fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen szabályzat rendelkezéseit. A létrejött 

szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem 

hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás 

és az erről kiküldött e-mail igazolja. 

Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja 

látogatói számára, foglalást nem tud elfogadni, továbbá a kosáridő leteltét követően a 

kijelölt jegyek felszabadulnak. Megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre 

cserélni nem áll módjában. 

2. A szerződés tárgya 

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyekhez kapcsolódó 

tájékoztatók, valamint a vásárlás feltételei a releváns honlapon ismerhetők meg. 

3. Szerződő felek azonosítása 

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek 

megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során 

lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is 

bármikor megteheti, a Személyes adatok menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok 

megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan 

hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vevő 

valódiságát jogosult ellenőrizni. 

 



4. Fizetési feltételek 

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele 

szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül 

Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő 

esetleges hibákért a Színház nem tud felelősséget vállalni. Az InterTicket Kft. 

jegyértékesítő rendszerének automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével 

igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló 

e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük a vásárlástól számított 60 percen 

belül. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felelősség a Vevőt 

terheli. 

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap. Az elektronikus 

utalvány a rendezvény látogatására nem használható, azzal szükséges a jegy átvétele a 

Színház jegyirodáiban. A jegyátvétel helyét a vásárlás végén kapott utalványon is 

feltüntetjük. 

A jegy személyes átvétele esetén lehetőség van arra, hogy azt ne a Vevő vegye át. Ebben 

az esetben a meghatalmazott a Vevőtől származó elektronikus utalvány ellenében 

átvételi elismervényt ír alá, amelyen a meghatalmazott aláírásán túl feltünteti nevét és 

lakcímét is. 

 

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek) 

Az e-jegyet Vevő a sikeres vásárlást követően saját maga nyomtathatja ki, vagy 

mentheti el okos eszközére, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai 

úton átvenni. A kinyomtatott vagy elmentett jegy abban az esetben használható, 

amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód (QR kód) is olvasható. 

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös 

kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vevőt 

terheli. 

Amennyiben az elektronikus jegy többszörösen kerül kinyomtatásra vagy bemutatásra, 

a vonalkód ellenőrzése során először érvényesnek talált jegy felmutatója jogosult a 

szolgáltatás igénybevételére. 

7. Számlaadás 

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát 

(e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által 

megadott e-mailcímre. 

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a 

számlaadatok utólag nem módosíthatók. 

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel 

ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az 

elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF 

dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható. 

A számla belépésre nem jogosít. 



8. Az elállás joga 

Az 1-7. pontban ismertetett módon végrehajtott vásárlással Vevő beleegyezését adja, 

hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse. Vevő a 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a 

vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős 

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra 

szól. 

 

9. Adatvédelem 

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, 

telefonszám, számlázási cím) a Színház weboldalán közzétett Adatvédelmi 

Tájékoztatóban részletezett, illetve az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan 

kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek 

semmilyen formában tovább nem adja.  

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi a Színház által szervezett előadás, rendezvény 

látogatójára (néző, vendég, nyereményjáték, ajándék-vagy barterjegy birtokosa, továbbá un. 

külsős munkatárs, pl. sajtós, fotós, kritikus, színházi- és filmszakember). 

 

A SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft. fenntartja magának az Általános Szerződési 

Feltételek egyoldalú módosításának jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a 

változás hatályba lépése előtt weboldalán keresztül hirdetményi úton tájékoztatja az 

érdekelteket. A mindenkor hatályos Szabályzat megtekinthető a Színház honlapján, a 

www.varosmajoriszinpad.hu-n. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

 

 

 


